
 

 
 

Je nás deset a pustili jsme se do toho! Právě 
čtete první číslo nových novin Základní školy 
Loděnice. A příští měsíc bychom chtěli, aby-
ste četli další. A pak další a další…  

Snad se nám to podaří. Pomůžete nám? 
Přivítáme každý váš nápad, článek, fotografii, 
příběh! Najdete nás ve škole nebo pište na e-
mail redakce@pcdrak.cz. Anebo se k nám také 
můžete přidat. 

Redakce School News zleva v první řadě: Jana 
Ježová, Matěj Dudák; v druhé řadě: Albert J. 
Dušek, Jakub Jakoubek Magdalena Zlámalová 
(za notebookem), Ladislav Herynek, Natálie 
Archmannová; v třetí řadě: Tomáš Ginzel, 
Sabina Křížková, Viktorie Hudečková. 
 

Potkáváme ho na chodbách, a když přijde 

do třídy, většinou ztichneme. Ředitel školy 

je prostě autorita. Rozhodli jsme se proto 

vám ho představit trochu jinak a blíže. 

Povolání ředitele základní školy – je to právě to, čeho jste 
chtěl vždy dosáhnout? 

Upřímně, zpočátku jsem s ničím takovým nepočítal. Před třiceti 
lety si mne ale vybral bývalý ředitel Oldřich Dyršmíd k tomu, 
abych to tady po něm v roce 1984 převzal. Po šesti letech jsem 
odešel učit na střední školy, ale osud chtěl, abych se sem zase 
v roce 2009 vrátil. 

A stále vás ta práce naplňuje? 

Ano, protože mohu pořád dělat něco nového, něco budovat  
a měnit… Dokládají to například právě zájmové kroužky, jako 
ten váš. Když jsem tu řediteloval poprvé, bylo jich tu 
čtyřiadvacet, a když jsem se vrátil, nebyly tu téměř žádné. Dal 
jsem si závazek, změnit to – každý rok chci, aby přibyl nějaký 
nový. Letos to byly žurnalistika a herectví. 

Co vám jako řediteli zabere nejvíce času? 

Úředničina. Přijdu ráno v 6.45 a odcházím kolem čtvrté. Většinu 
toho času trávím u počítače, kde pořád něco píšu, vymýšlím 
tabulky a různé projekty (někdy více a někdy méně smysluplné). 
Největší radost mám, když se mohu sebrat a jít se podívat do 
třídy, sednout si někam dozadu a poslouchat, co se učí. Leccos 
si u toho sám zopakuji a myslím, že toho dnes žáci probírají 
někdy i více, než jsem musel v hlavě nosit já. 

A jaký předmět jste měl nejraději – jako učitel i jako žák? 

Nejraději jsem měl vždy tělocvik, protože jsem se rád hýbal. 
Teď, když ho neučím, chodím si alespoň jednou týdně v pátek 
odpoledne zahrát s dětmi volejbal.  

Zkuste porovnat školu dnes a v době vašeho dětství. 

Doba s sebou nese změny. My jsme neměli mobily a ani takové 
možnosti hrát si na počítačích. Více času jsme trávili venku, na 
různých soutěžích, akcích a podobně.        Pokračování na str. 2.  
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Návrh vznikl z iniciativy obce Loděnice původně pro mateřskou školu, která neměla po uzavření hřiště pod 

bývalým kinem žádný prostor pro venkovní hraní. Proto rada obce rozhodla, že nové dětské hřiště se vybuduje 

na volném prostranství u naší základní školy. 

Projekt zpracovávala profesionální firma z Trutnova, 

která ručí za bezpečný provoz všech atrakcí, které navrh-

la. Ty jsou vyrobeny z pevných a příjemných materiálů, 

které jsou odolné vůči všem přírodním vlivům. 

Hřiště může využívat mateřská škola, ale po domluvě 

s paní ředitelkou a starostkou obce Loděnice může sloužit 

i školní družině. Naši nejmenší spolužáci se tak mohou 

v hezkých dnech parádně vyřádit. Podle našich informací 

by moderní hřiště mohlo v budoucnu za účasti správce 

využívat i děti, které právě nenavštěvují žádné před-

školní či školní zařízení. Samozřejmě v doprovodu a za 

přísného dozoru rodičů.               

                 Tomáš Ginzel 
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Všichni fandili všem… 

Lukáš Bíma 

Pokračování ze str. 1. 

Přišel jsem ze školy, položil jsem tašku a šel ven. Vracel 

jsem se až někdy za tmy. Teprve pak jsem si dělal úko-

ly, to už jsem byl od té školy takový odpoutaný. A tak to 

bylo každý den.  

Takže domácí úkoly jste si psal vždy? 

Domácí úkoly jsem si dělal. Všechny musely být 

podepsané od rodičů jako doklad toho, že je žák psal 

doma. Neexistovalo, aby někdo přišel do školy, napsal si 

ho o přestávce a podepsal si ho za to rodiče sám. Nejen, 

že by to hned poznali, ale navíc maminky a tatínkové 

byli mnohem přísnější. Já jsem například musel žákajdu 

ukazovat každý den.  

A dělal jste domácí úkoly rád? 

Tenkrát jsem si samozřejmě myslel, že je to blbost. 

S odstupem času vím, že nebýt jich, tak bych se na 

některé předměty ani nepodíval a mnoho by mi uteklo.  

Domácí úkoly moc populární nejsou ani dnes, ale přede- 
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1. kategorie 

Foto: Albert J. Dušek 

vším ve vyšších ročnících mají alespoň občas své 

opodstatnění. Stejně jako žáci je ovšem moc nemá ráda 

ani školní inspekce a snaží se, aby učitelé dávali úkolů 

co nejméně. 

Opravdu? 

Školní inspekce chce, aby se žáci všechno naučili ve ško-

le a doma se tím nezatěžovali. Myslím ale, že je to 

zásadní chyba, protože děti se pak nenaučí učit. A to 

jim pak bude na středních školách chybět. A než si na to 

zvyknou, budou dostávat horší známky. Takže, kdo se 

naučí sám učit, ve finále na tom strašně vydělá.  

V čem byste chtěl být lepší, než jste? 

Jednou bych chtěl mít, když odcházím domů, tak čistý 

prázdný stůl jako zástupce pan Černý. Ale nedaří se mi 

to, pořád tam mám papíry – stále něco doháním. Ráno 

mám napsaný v kalendáři nějaký plán a většinou se 

k němu dostanu až po vyučování, když je tu klid.  

  Jana Ježová 
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Foto: Albert. J. Dušek a archiv školy 

 Naší škole je již 61 let a má ve znaku trilobita. 

 Leží na kopci a je z ní nádherný výhled na celou Lodě-

nici a okolí. 

 Naše škola je ekologická – třídíme odpad. 

 Všechny třídy, vyjma „Mrazáku“, mají svůj kabinet. 

 Téměř všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory. 

 Ve třídách jsou parkety, což působí příjemně a teple. 

 Na chodbách jsou automaty na limonády a „malé 

svačinky“.                           Redakce School News 
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Zapomněli jsme na ještě na nějakou originalitu? 

Napište nám na redakce@pcdrak.cz. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitel je prý jedno z nejtěžších povolání. Ve sta-

tistikách syndromu vyhoření patří mezi nejohro-

ženější „druhy“. Zajímalo nás proto, proč nás 

vlastně tito lidé učí, když je připravujeme o nervy?  

Marika Postlerová, třídní učitelka 8. A 

Už od mala jsem chtěla učit. Dává to totiž smysl. Když 

se dětem děje něco špatného, snažím se jim vždy pomo-

ci. I těm, co se třeba v družině nechtějí bavit a nemo-

hou si najít žádné kamarády. Také jezdím s dětmi ráda 

na výlety. Miluji právě to, že ve škole jsou všude děti.  

Jitka Lišková, třídní učitelka 7. A 

Svou práci mám opravdu ráda. Líbí se mi, že je každá 

hodina jiná. Nikdy nemůžete vědět, co se přihodí. Jestli 

žáci látku pochopí. Zda je učivo zaujme a budou chtít 

spolupracovat. Mám hrozně ráda ty chvíle, kdy někdo 

přijde na správné řešení. Nebo když zjistí nové postupy. 

Hlavně se vždy těším na to, až žáci skloní hlavy a zač-

nou pracovat samostatně, protože už vědí „jak na to". 

Pokud je ve třídě příjemná atmosféra, jsem vždy velmi 

spokojená. 

Lenka Ivánová, třídní učitelka 5. A 

Vždy jsem chtěla učit. Ta práce mne baví, protože při-

náší stále nové výzvy. Ráda dětem vymýšlím práci  

a učím je nové věci.  

         Matěj Dudák, Viktorie Hudečková, Magdalena Zlámalová 

 

 

V některých zemích musí žáci do školy nosit 

stejnokroje. Má to jednu výhodu – všichni jsou 

stejní, a proto nikdo nikomu nic nezávidí. Na 

druhou stranu oblečení dotváří charakter 

každého člověka. A tak je asi dobře, že u nás 

uniformy nosit nemusíme.  

Škola je něco jako malá módní přehlídka. 

Najde se tady hromada všech možných stylů a 

jejich variací. A to je dobře, protože do školy 

bychom se měli oblékat hezky, vkusně  

a samozřejmě také přiměřeně.  

Máte pro nás nový módní tip? Sem s ním! 

Viktorie Hudečková 

Ouška na kapuci? Proč ne? Je to vtipné a hezké. A mohou je nosit 

kluci stejně jako holky. Dobrý nápad! 

 

Sova je matka moudrosti. A trička se sovou 

jsou rozhodně chytré. Otázka je, zda to bude 

platit i ve škole? 

Foto: Viktorie Hudečková 

Byla to úžasná podívaná! Barevná světýlka lampionů 

putovala Loděnicemi. Nesla v nejrůznějších výškách – 

podle toho, jak vysocí lidé je právě nesli. Největší ra-

dost z tradičního lampionového průvodu, který se konal 

8. listopadu od 17.00 hodin, měli samozřejmě spolužáci 

z prvního stupně. Celou dobu však zářil úsměv i na tváři 

ředitele Václava Veverky (na snímku vlevo).  

Foto: Matěj Dudák  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Váhy (23. 9 – 23. 10) 
Čeká vás pravděpodobně důležité rozhodnutí. 

Než něco uděláte, přemýšlejte, ale ne moc dlou-

ho! S dlouhým váháním můžete něco prošvihnout. 

Štír (24. 10 – 22. 11) 

Vyzkoušejte všechno, co budete chtít. Ale 

dávejte si přitom dobrý pozor a přemýšlejte. Být 

ukvapení a neopatrní se nevyplácí.  

Střelec (23. 11 – 21. 12) 

Tato doba je pro vás tou nejlepší ke změně 

vizáže. Bude to chtít možná nové triko, účes ne-

bo nějaký doplněk, který zaujme. 

Kozoroh (22. 12 – 20. 1) 

Myslíte si, že ničeho nedosáhnete! Možná je to 

ale proto, že se příliš soustředíte na nedůležité 

věci. Svěřte se rodičům či přátelům, poradí vám. 

Vodnář (21. 1 – 19. 2) 

Povinnosti se vrší a občas vás to pěkně štve. Ale 

aspoň se nenudíte! Uděláte pěkné věci, ze kte-

rých budete mít skutečně radost.  

Ryby (20. 2 – 20. 3) 

Potřebujete povzbudit. Spousta učení vám dělá 

velké starosti. Musíte si trochu více užívat s přá-

teli a uvidíte, že hned bude lépe. 

 

School News pro vás v rámci kroužku žurnalistiky PcDrak MgA. Kateřiny Havelkové připravili žáci ZŠ Loděnice: 
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který vymazává paměť žáků a omezuje jejich schopnosti při písemkách a zkoušení! 

Beran (21. 3 – 20. 4) 
Hvězdy přejí vám i vašemu okolí. Všechno bude 

dokonale šlapat. Otázkou jen je, jak dlouho to 

takto zůstane. Raději příznivého období využijte. 

Býk (21. 4 – 20. 5) 

Vaše názory budou pro ostatní mnoho znamenat. 

Ale dejte si pozor! Občas může vaše rozumování 

lézt ostatním pěkně na nervy. 

Blíženci (21. 45 – 21. 6) 

Hrozí vám kamarádská krize. Dejte si pozor, co 

kde říkáte a děláte. Lépe naslouchejte svým přá-

telům a pomozte jim, potřebují-li to. 

Rak (22. 6 – 22. 7) 
Ve škole byste měli zabrat. V cestě vám bude 

stát mnoho překážek, které budete muset zvlád-

nout. Nezapomínejte na přátele – pomohou. 

Lev (23. 7 – 23. 8) 

Jste tak temperamentní, že to někdy leze vaším 

spolužákům na nervy. Je nejvyšší čas to napravit, 

abyste neztratili kamarády. 

Panna (21. 8 – 22. 9) 

Oblékat se teple, když konečně začíná zima, je 

jedna věc. Ale dejte si pozor, co na sebe na-

vlékáte. I ve škole panují módní trendy. 
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Maminka: Jak se ti líbil první den ve škole? 

Dcera na to: Co první? To tam budu muset jít 

znovu?  

Žák: Pane učiteli, zapomněl jsem si 

žákovskou knížku. Učitel: To už je potřetí 

tento týden. Dej mi ji na stůl, napíšu ti do ní 

poznámku.  

Zítra si napíšeme čtvrtletní test. Oznamuje 

paní učitelka dětem. Druhý den do školy 

přijde malý Honzík a s ním čtyři 

vysokoškoláci. Co to má znamenat? Ptá se 

paní učitelka. To jsou moji odborní poradci, 

na to Honzík.  

     Vybrala Natálie Archmannová 

 

Viktorie Hudečková 

Ilustrace: Magdalena Zlámalová,  

text: Jana Ježová a Viktorie Hudečková 
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